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Förord 

Genom detta arbete har vi samarbetat mycket väl och delat upp arbetsuppgifterna 

så gott det går. Inledningen, resultatet och diskussionen är skriven tillsammans. 

Under diskussionen kopplade Dejan samman teori och empiri medan Neraio 

kopplade samman tidigare forskning och empiri. Sedan har Dejan skrivit teori och 

metod delen på egenhand och Neraio skrivit syftet samt tidigare forskning.  
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Sammanfattning 
Denna kvalitativa forskning handlar om hur svenska medier konstruerar invandrare i media. 

Fokus i studien kommer att vila på tio svenska artiklar och hur de stereotypiserar invandrare, 

men avgränsningen är för unga invandrarkillar relaterade till brott. Syftet med denna uppsats är 

att belysa hur media kan konstruera en grupp som underlägsen. Denna studie kommer att 

genomföras med hjälp av artiklar från olika tidningar som rapporterat om invandrare som har 

begått brott. Vi har valt att titta på flera olika tidningar för att se om det finns ett mönster i 

konstruktionen av invandrarkillen. Hur ser mediarapporteringen kring brottslingar med 

invandrarbakgrund ut? Hur konstrueras invandrarkillen i olika medier?  

Genom att använda teorin kritisk diskursanalys kommer vi att försöka se mönster och förstå hur 

invandrarkillen presenteras i medier. Vi kommer också att använda teorin om etablerade och 

outsiders av Norbert Elias till hjälp för att förstå varför människor behöver hålla en grupp som 

utomstående för att stärka sig själva. Det har gjorts flera studier om medias konstruktion av olika 

stereotyper tidigare, till exempel genom Ylva Brune och Amanda Bredström. Dessa två studier 

kommer att ligga som underlag för vår undersökning. 

Resultatet av vår undersökning blev inte riktigt vad vi förväntat oss. Som för oss antaget om 

invandrarkillen var att han beskrevs i media som något mörkt och farligt, vilket var fallet i den 

tidigare forskningen. Men det visade sig i vår studie att under de senaste åren är konstruktionen 

av invandrarkillen i media ambivalent och inte alltid direkt negativ 

 

Nyckelbegrepp: invandrarkillen, konstruktion, framställning, media 

 

 

 



Södertörns	  Högskola	  	  
Sociologi	  C	  HT12	  	  
Shewit	  Neraio	  	  
Dordane	  Dejan	  

	  

	  

Abstract 
This qualitative research is about how Swedish media constructs immigrants in articles. The 

focus of the study will lie on ten Swedish articles and how they stereotype immigrants, but the 

demarcation will be for young immigrant boys related to crimes. The purpose of this paper is to 

highlight how media achieves its goal to construct a group as inferior. This will be implemented 

with the help of articles from different newspapers that reported on immigrants who have 

committed crimes. We have chosen to look at different newspapers to see if there is a curtain 

pattern in the construction of immigrant boy. How do the media focus on offenders with 

immigrant backgrounds look like? How is the immigrant boy constructed in different media? 

 

By using the theory constructive discourse analysis we will try to see patterns and understand 

how the immigrant boy is presented in the media outlets. We will also be using the theory about 

established and outsiders by Norbert Elias to helps us understand peoples need of keeping a 

curtain group as outsiders in order to strengthening themselves.  

 

The results of our investigation were not quite what we expected. That for us was assumed about 

the immigrant boy was that he was portrayed in the media as something dark and dangerous, as 

was the case in the previous research. But it was shown in our study that in recent year the 

construction of immigrant boy in the media is ambivalent and not always directly negative.  

Keywords: immigrant boy, construction, description, media 
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Populärvetenskapligsammanfattning  
Resultatet i vår undersökning blev inte riktigt vad vi väntat oss. Det för oss antagna var att 

invandrarkillen blev svartmålad och uthängd i media som något mörkt och farligt vilket var fallet 

i den tidigare forskningen. Men det visade sig i vår undersökning att på senare år är 

konstruktionen av invandrarkillen i media ambivalent och inte alltid direkt negativ. Då samhället 

och medias medvetenhet om generalisering och stereotyper utvecklats har media blivit mjukare i 

sina framställningar av invandrarkillen. Men detta innebär inte att problem med stereotypisering 

i media upphört utan bara tagit en annan form. Resultatet kan användas till att förstå hur medias 

konstruktioner förändras och formas i takt med att samhället utvecklas, vilket är viktig för att inte 

fastna i gamla tradiotner som missgynnar eller diskriminerar vissa grupper. 

I vår undersöking använde vi oss kvalitativa metoder där vi läste artiklar från olika tidningar för 

att finna mönster och teman i framställningen av invandrarkillen. Till bakgrundsinformation 

använde vi oss av tidigare forskning gällande ämnet.  
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1. Inledning 

När media ska publicera något i exempelvis en tidning, tänker de på att skriva om det som väcker 

intresse hos läsaren. Att skriva om det som läsaren redan vet, är inte lockande, utan det man ska 

välja är det som avviker från det man förväntar sig. En viktig sak är även att det som skrivs ska 

beröra väldigt många, det drar definitivt åt sig läsare (Hansson, Marklund 2006:17). Att välja att 

skriva om en händelse eller ett problem som är aktuellt är bra då läsaren blir intresserad och vill 

veta mer, och även att man kan koppla ihop det till något liknande väcker uppmärksamhet 

(Hansson, Marklund 2006:19). Det finns så kallad planerad mediekommunikation som har ett 

visst syfte och det kan vara att väcka debatt, förmedla information eller att skapa intresse för en 

person, produkt eller verksamhet. På detta sätt väljer man att publicera vissa saker och har ett 

syfte bakom det som kan vara exempelvis att man vill göra reklam för en viss produkt, och då 

skriver man allt det bra med den, för att den ska framställas så bra som möjligt och locka till sig 

kunder (Hansson, Marklund 2006:29). 

Att media har en väldigt stor makt och påverkan på människor är det nog ingen som har missat. 

Vi människor påverkas av allt vi ser och hör från media, och det är just därför saker skrivs på ett 

särskilt sätt som ska locka oss. Vi människor måste därför försöka blir mer kritiska till det som 

skrivs och sägs i media, och inte bara ta till oss av all information (Dahlkwist 2007:211). 

Vi har valt att undersöka medias konstruktion av invandrarkillen för att vi finner det intressant, 

hur samhället och media stereotypiserar. Enligt metaforen där media kallas den ”tredjemakten” i 

staten anses medias uppgift vara att kontrollera regeringen och byråkratin. Men parallellt med 

detta har medierna spelat en allt större roll i exempelvis samhällsdebatt om invandring. Dock 

innehåller mediarapporteringen många stereotyper som används som hotbilder av invandrare.  

 

Vi människor verkar ha ett behov av att kategorisera och ordna människor för att vår sociala 

värld ska fungera. Det förekommer konstant en ojämn maktbalans samt maktskiftningar och vi 

verkar aldrig kunna se alla som jämlika och tillhörandes samma grupp. Det har blivit allt 

vanligare att i media skriva om brottslingars etniska bakgrund vilket har utnyttjats av exempelvis 

höger extremister. Att hänga ut brottslingar med etnisk bakgrund bidrar enligt oss till ett ökat vi 

och dem tänkande, vilket partier som Sverigedemokraterna vinner röster på. Därför finner vi det 
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intressant att se hur olika dagtidningar konstruerar bilden av invandrarkillen, vilket vi ska göra 

genom att kritisk granska artiklar samt hitta förkommande teman eller mönster.  

 

2. Syfte & frågeställning 
I det här avsnittet kommer vi att förklara vad som är själva problemet kring detta ämne. För att 

sedan vidare förklara vårt syfte med den här studien, samt vilka frågeställningar vi har utgått 

ifrån och vilka avgränsningar som har gjorts.  
 
2.1. Problemformulering 

I samhället finns olika medel för att upprätthålla en viss maktbalans som är nödvändig för vår 

sociala värld. Detta kan göras genom medias diskursiva roll i konstruktionen av invandrarkillen. 

Med hänsyn till teorin om etablerade och outsider är det essentiellt att en grupp ses som 

underlägsen för att de etablerades makt ska vidmakthållas. 

Syftet med denna uppsats är att belysa på vilket sätt media kan konstruera en grupp som 

underlägsen. Fokus kommer således vila på hur media konstruerar invandrarkillen. Hur ser 

mediarapporteringen kring brottslingar med invandrarbakgrund ut? Hur konstrueras 

invandrarkillen i olika medier?  

 

2.2. Avgränsning 

Vi har valt att fokusera oss på enbart invandrarkillar som begår brott och hur de framställs i 

media. Detta av den anledningen att det är lättare att finna information om yngre män som begår 

brott i jämförelse med äldre män eller kvinnor. Anledningen till att vi valt invandare som 

forskningsobjekt är för att de i allmänhet är en minoritetsgrupp i Sverige, samt att vår utbildning 

fokuserar på migration och etnicitet. Vi kommer att använda oss av tio stycken tidningsartiklar 

från olika dagstidningar i Sverige; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Sydsvenskan.  
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3. Tidigare forskning 

Det har gjorts en del studier kring media och invandrare samt hur rapporteringen kring 

invandrare eller invandring ser ut. I detta avsnitt tänkte vi ta upp två tidigare forskningar som 

gjorts inom ämnet av Anna Bredström och Ylva Brune.  

 

3.1 Anna Bredström - ”Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring 

bilden av invandrarkillar i svensk media”. 

Anna Bredström (2006) har mestadels fokuserat sig på rasifiering av brottslighet i hennes skrift 

”Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden av invandrarkillar i 

svensk media”. Bredström (2006) skildrar hur samhällsproblem beskylls på en etnisk grupp 

istället för att se vilka bakomliggande orsaker som kan bidra till exempelvis hög brottlighet. 

Anna Bredström (2006) analyserar framställningen av invandrare i media i boken ”Maktens (o) 

lika förklädnader” samt hur kultur ibland kan användas för att förklara brottsliga handlingar och 

i vissa fall även rättfärdiga dem. Kulturens innebörd är situationsbunden och inte alltid det mest 

betydelsefullaste i att analysera en människas beteende. När kultur uppnår en analytisk status 

finns risken att den blir negativ, i den bemärkelsen att den försöker förklara människans 

handlande endast genom kultur. Ett exempel som tas upp i boken gäller en händelse som tog 

plats i Stockholmsförorten Rissne, där en ung kvinna blev sexuellt utnyttjad av en grupp 

jämngamla män. Då denna grupp av ungdomar var invandrare startade genast en het debatt i 

media angående invandrarkillar samt deras syn på kvinnor, samt att den måste vara kulturellt 

betingad (Bredström 2006:182). Invandrare har en ” … nedlåtande kvinnosyn och 

hederstankar”, det konstruerades olika teorier om att den etniska tillhörigheten samt det 

kulturella arvet hade en direkt förklaring till våldtäkten i Rissne och varför den hade skett 

(Bredström 2006:185). I detta exempel ser vi som tidigare nämndes att ordet kultur används i 

negativ bemärkelse för att det relateras till invandrare inblandande i en hemsk våldtäkt. 

Ytterligare ett exempel som Bredström (2006) tar upp visar en liknande händelse där vi har en 

ung kvinna som våldtas av en grupp män i samma ålder. Men i detta fall är gärningsmännen inte 
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invandrare utan etniska svenskar, och våldtäkten sker utomlands. Våldtäkten i Rissne skapade en 

het debatt om det kulturella arvet, men inte någonstans kring denna händelse diskuterades svensk 

kultur eller kvinnosyn, utan handlingarna hade istället en psykologisk eller social förklaring 

(Bredström 2006:197). Bredström (2006) väljer att ta fram dessa två exempel för att förtydliga 

att i många fall blir invandrare förbipassade till sitt kulturella arv (Bredström 2006:190). 

Kulturens innebörd är som nämndes tidigare situationsbunden vilket är väldigt tydligt i de ovan 

nämnda exempel och beskrivningarna som tas upp. I vissa fall använder media kulturen som 

väldigt betydelsefull till att förstå en handling samt till att ge en förklaring, men i andra fall är 

den inte alls betydelsefull. Det vi kan förstå utifrån Bredströms forskning är att faktorer som kön, 

klass, och etnicitet avgör om en handling analyseras utifrån ett kulturellt perspektiv eller inte. I 

det första exemplet med de unga männen som hade invandrarbakgrund fick kultur en hög 

analytisk status till att förstå brottet. Men i den liknande händelsen fast med de unga männen 

som hade svensk etnisk bakgrund var ordet kultur betydelselöst.  

 

3.2 Ylva Brune - ”Invandrare” i mediearkivets typgalleri” 

Ylva Brune har i skriften ”Invandrare” i mediearkivets typgalleri” illustrerat medias 

användande av allmänna stereotyper utav invandrare. Brune (2006) talar om att invandrare är en 

abstrakt gestalt av problembeskrivningar i samhället. Med hjälp av ett ”vi” och ”dem” tänkande 

skapar media en nationell gemenskap och upprätt håller gränsen mellan goda och onda 

samhällsfenomen (Brune 2006:150). 

 Stereotypen av invandrarkvinnan som framställs i media enligt Brune (2006)  är en kvinna som 

varken kan läsa, skriva eller tala svenska. I en av artiklarna Brune (2006) undersöker intervjuar 

man en turkisk kvinna vid namnet Melek, där hon framställs som en medeltidskvinna i det 

moderna Sverige. Till intervjun finns även en bild på Melek med rubriken ”En bild av två 

tidsåldrar: Melek från den turkiska landsbygden och verkstad 17 på LM Ericsson”. Reportern 

har grundligt beskrivit Meleks kläder och laddat det med kulturell innebörd där Melek blir någon 

sorts representant för alla invandrarkvinnor som inte ska visa sin kropp eller sexualitet. Media 
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drar nytta av Melek för att skapa en generaliserad bild för läsaren om hur invandrarkvinnan är, 

samt att bevisa att invandrarkvinnan är en verklighet (Brune 2006:155-157). Sådana reportage 

frambringar en motbild till den etnisk svenska kvinnan. Den svenska kvinnan uppfattar sig själv 

som modern, oberoende och jämställd mot mannen (Brune 2006:153).  

”Leyla, 15- isolerad från tonårsvärlden. Förbereds i Tensta för gifte i Turkiet”. Rubriken är 

tagen ur en dagstidning och ger läsaren en stereotyp bild av Leyla på en textrad. Leyla blir sedd 

som en passiv flicka som lever under omedveten tvång. Rubriken antyder hur hennes tonårsliv är 

så annorlunda i jämförelse med det svenska tonårslivet (Brune 2006:154).”15-årige Yilmaz 

föraktar och utnyttjar svenska flickor och kan inte behärska sin aggressivitet när de försöker 

undandra sig hans kontroll ”. Utifrån denna rubrik kan det tolkas att Yilmaz inte lever under lika 

villkor som Leyla utan kan vara mer frispråkig och oberoende (Brune 2006:158-159). Reportern 

som intervjuar Yilmaz tyder honom helt på egen hand samt tillför påståenden där det refereras 

till anonyma intervjupersoner. Brune menar att invandrarkillen (2006) framställs som en 

aggressiv stereotyp som misshandlar och straffar kvinnor vilket kopplas till religion eller 

hederskultur. Invandrarkillen beskrivs också som en förlorare i kulturkrocken där han drabbats 

av maktlöshet och prestigeförlust vilker driver honom till våldsamheter (Brune 2006:174). 

 I reportagen konstrueras Yilmaz och Leyla som typiska representanter för 

”turkpojkarna”/”invandrarkillen” respektive ”invandrarflickan”. Invandrarkillen beskrivs också i 

artiklar i samband gängkriminalitet och förakt mot svenska tjejer. Brune anser att detta är en 

generalisering som läsaren lätt tar till sig och gör till sin verklighet.  

Enligt Brune (2006) så arbetar media med motsättningen "längtan till frihet" och "utsatt för 

förtryck". Utifrån den här tankefiguren konstrueras artiklarna som förklaringar till invandrares 

sätt och beteende. Den övergripande tankefigur som Brune arbetar kring formulerar hon så här: 

• Frihet = Modernitet, individuell frihet, sexuell frigjordhet och jämställdhet. 

• Förtryck = Religion/tradition, familjelojalitet, patriarkaliskt definierad syn på sexualitet 

och förhållandet mellan könen (Brune 2006:167). 
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Brune (2006)  menar att svenskar står för friheten och invandrare för förtryck. På det sätt som 

invandrare stereotypiseras i de exempel Brune (2006) tar fram, menar hon på att olikheter mellan 

människor och kulturer används som redskap för att skapa en egen överlägsen identitet. 

Verklighetens Melek, Yilmaz och Leyla töms på sitt innehåll och sina egna definitioner av vilka 

dem är (Brune 2006:161,162). Brune (2006)  menar att beskrivningarna av invandrares situation 

i media fokuserar på sexuellt tvång och patriarkalt förtryck, på vilket gränsdragandet mellan "vi" 

och "dem" görs är för att upprätta någon sorts nationalism. Fokuseringen av en del brott begågna 

av invandrare får stå för en generell problematik, som på olika sätt kopplas samman med 

muslimer, hederskultur och Mellanöstern (Brune 2006:165).  

 

4. Kritisk diskursanalys som teori 
Den första och huvudsakliga teorin vi ska använda oss av är kritisk diskursanalys. Norman 

Fairclough (2000) har gjort en sammanställning av makrosociologisk analys av social praktik, 

mikrosociologi utav etnometodologi och samtalsanalys samt lingvistisk textanalys i sin kritiska 

diskursanalys. Fairclough (2000) skiljer sig från andra poststrukturalistiska diskursiva försök 

som exempelvis Ernesto Laclaus teorier eftersom att han inte lägger lika stor vikt på språkbruket 

som uppkommer i det vardagliga samspelet mellan människor (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:71).  

Fairclough (2000) har framställt diskursanalysens två betydelser enligt honom, det första är 

språkbruket som social praktik och det andra är att det fungerar som en ram på så sätt att den ger 

olika händelser en betydelse. Inom olika diskurser kan man resonera kring samma fenomen eller 

se på en viss benämning på helt olika sätt. Vad Fairclough (2000) menar är att de olika diskurser 

som finns skapar sociala relationer samt sociala identiteter. Fairclough (2000) vill att den kritiska 

diskursanalysen ska utforska de olika relationerna som uppstår mellan sociala praktiker samt 

språk. Det man ska fokusera på är att se hur de diskursiva praktikerna medverkar till att bevara 

en särskild social ordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72).  
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När man ska utföra Faircloughs (2000) kritiska diskursanalys ska fokus vara på den 

kommunikativa händelsen, vilket innebär språkbruket som skulle kunna vara en artikel. Nästa 

fokus man ska ha är på diskursordningen, vilket innebär olika typer av diskurser inom ett visst 

område. Fairclough (2000) har tre olika nivåer för kommunikativa händelser, den första är den 

diskursiva praktikens nivå, som innefattar vilka olika typer av diskurser används och betonas i 

texterna. Den andra är den textuella nivån som handlar om hur den språkliga uppbyggnaden ser 

ur i texterna. Och den tredje och sista nivån är den sociala praktikens nivå som frågar sig om det 

är så att den diskursiva praktiken omvandlar eller återger den diskursordningen som redan finns 

samt vilka konsekvenser den sociala praktiken kan få (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75).  

Den diskursiva praktiken fungerar som en förbindelse mellan praktik och text. Enligt Fairclough 

(2000) är språket en diskursiv social praktik som är socialt och historiskt välbärgad. Fairclough 

har en modell för den kritiska diskursanalysen som visar oss hur diskursiv praktik, text samt 

social praktik hänger ihop och samarbetar i en kommunikativ händelse (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:75).  

 

Norman Fairclough (2002) menar att man alltid ska se diskurser som politiska och ideologiska 

tillämpningar. Den politiska delen förändrar och formulerar maktrelationer och även de 

gemensamma sammanhållningarna som uppstår mellan exempelvis olika klasser. Den 

ideologiska tillämpningen skapar, bevarar samt förändrar diskurser som befinner sig på olika 

placeringar i samhällets maktrelationer. Det är den ideologiska praktiken som är överordnad den 

politiska (Fairclough 2002:87).  

För att få en djupare inblick i vad en diskurs som ideologisk och politisk praktik är valde 

Fairclough (2002) att ta en titt på Antonio Gramscis begrepp hegemoni. Det huvudsakliga här är 

att diskursen inte har vissa ideologiska eller politiska värderingar, snarare att diskurser är 

politiskt eller ideologiskt investerade. Dessa investeringar leder till att det skapas diskursiva 

kamper eftersom att varje diskurs kämpar för att få sin tolkning rådande. Här kommer begreppet 

hegemoni in och förklarar att det alltid är vissa uppfattningar som dominerar över dem andra. 

Det här sker inte genom tvång utan snarare genom att man skapar medgivande (Fairclough 

2002:67ff). Vissa människor som är svaga och vill vara med i en viss grupp, tycker och tänker 
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precis som resten av gruppen bara för att få vara en i gänget (Dahlkwist 2007:41). 

 

Vi människor har en tendens att göra snabba bedömningar. Om vi möter en person för första 

gången, börjar vi redan då försöka skapa oss en bild av hur den personen är bara genom det lilla 

vi ser. Utifrån det lilla yttre vi ser hos personen, vill vi snabbt börja försöka förstå personens inre. 

Eftersom att det finns en osäkerhet i detta skapar det ångest hos oss, vilket gör att vi har en 

tendens att börja generalisera människor och dra alla över en kam. Om det till exempel skulle 

skrivas i media att en invandrare har begått ett brott, drar människor snabbt den kopplingen att 

om en invandrare är kriminell, så är alla de andra också det. Detta gör vi eftersom att vi 

generaliserar människor väldigt fort, utan att ens ha någon kännedom om vem han/hon är 

(Dahlkwist 2002:41).  

 

4.1. Norbert Elias teori som etablerade och outsiders 

Därefter har vi valt att använda oss utav Norbert Elias (1999) bok etablerade och outsiders som 

vår andra teori. Där kan vi ta del av Elias (1999) studie som han har genomfört angående ett 

engelskt samhälle som består av tre mindre områden. Ett av tre bostadsområden byggdes innan 

de andra två och Elias (1999) syfte var till en början att han ville utreda varför den ena av dem 

två som hade byggts senast hade högre brottsstatisk samt ett sämre rykte än det resterande 

samhället. Ungdomsbrottsligheten i det här området blev mindre, men trots detta försvann inte 

stämplingen av det bråkiga området och de som bodde där var fortfarande frånskiljda från det 

resterande samhället. Elias (1999) delade in dem här tre bostadsområdena i olika zoner, zon ett, 

två och tre. Zon ett bestod av de som hade bott där längst, och det var även de som hade lite 

högre utbildning och inkomst än dem i de andra zonerna. Zon två var de personer som hörde till 

medel- arbetarklassen. Zon tre bestod av detsamma som zon två. Den stora skillnaden mellan 

dessa två zoner är att zon tre hade ett sämre rykte bland de andra två zonerna. Anledningen 

bakom det dåliga ryktet handlade helt enkelt om vilket bostadsområde som hade funnits längst 

(Elias 1999:65–72).  
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Elias (1999) illustrerar en företeelse inom sociologin där samhällsstrukturer och sociala 

maktfördelningar alstras genom att den gruppen som är etablerad använder sig av sina sociala 

nätverk och tillgångar som de har. Anledningen till att dessa tillgångar och nätverk finns är för 

att den etablerade gruppen har en majoritet av befolkningen (Elias 1999:9–63). De zoner som 

hade flest resurser och nätverk var zon ett och två, och det berodde på att de som tillhörde dessa 

zoner hade bott där i flera generationer och på så sätt hade lyckats skapa sig flera kontakter och 

hunnit knyta band till varandra, som de nya inte haft möjlighet att göra. Zon tre som bestod av de 

som flyttat in senast hade inte samma sociala nätverk på grund av att de inte tillhörde den 

etablerade gruppen (Elias 1999:69–85). För att förklara den diskurs som fanns mellan 

människorna i bostadsområdet, att de som tillhörde zon tre var sämre människor med lägre 

värde, använde sig Elias (1999) av kvalitativa undersökningsmetoder. Den sociala uppbyggnaden 

som rådde ledde till att bilden som människorna i zon ett och två hade om sig själva om att de 

var bättre än dem i zon tre förstärktes ytterligare.  

 

Elias (1999) använde sig av kvantitativa metoder för att förklara hur maktfördelning såg ut och 

uppenbarades i samhällsstruktur utifrån tillträde till utbildning och arbete. Han använde bland 

annat statiskt på arbetsfördelningen (Elias 1999:82–107).  

 

4.2. Fördomar och ryktesspridning  

Att vara med och sprida rykten är för många ett sätt att känna sig som en del i en grupp, och 

genom att stärka känslan av samhörigheten inom gruppen sprider man fler rykten. Det här skapar 

en vi och dem känsla. Att vara en i vi gruppen blir man genom att ha hört ett rykte och då kan 

sprida det vidare, men om man inte har fått ta del av ett rykte, så hamnar man utanför och blir 

dem (Dahlkwist 2007:89).   

 

Fördomar skapas på olika sätt, ett av de vanligaste är just att vi människor generaliserar och vi 

sätter människor i olika fack utan att ens ha någon faktagrund om personen (Dahlkwist 2007:41).  
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Den andra är att det alltid finns en grupp människor som behöver stärka sitt eget självförtroende, 

detta gör dessa personer genom att hitta en grupp människor som är svaga och som de kan göra 

till syndabockar. De trycker ner syndabockarnas självförtroende så pass mycket att de då känner 

sig själva starkare (Dahlkwist 2007:41).  

Den tredje orsaken till att fördomar förs vidare är när föräldrar säger vissa saker till sina barn. 

Barnen lyssnar och tror på det som deras föräldrar säger eftersom att man litar på dem. Om 

föräldrarna har dålig kunskap om exempelvis invandrare kan det uppstå en fördom hos dessa 

vuxna, som de sedan för vidare till sina barn (Dahlkwist 2007:41). 

 

5. Diskursanalys som metod  
Fairclough (2000) tar upp olika verktyg för hur man ska gå tillväga för att genomföra en kritisk 

diskursanalys utan att mista de teorietiska kopplingarna man har. Han menar att när man har 

hittat sitt material man ska använda sig av i sin undersökning, ska man börja koda materialet. 

Koda gör man genom att sammanfatta diskursen genom olika så kallade teman (Fairclough 

2002:230). Fairclough (2000) menar att man när utför en kritisk diskursanalys ska man följa de 

tre olika nivåerna som nämndes under teorin; den diskursiva praktiken, den textuella nivån samt 

den sociala praktikens nivå. Vi kommer inte att följa exakt varje punkt som Fairclough (2000) 

har tagit upp, utan vi kommer att välja ut och följa de punkter vi anser vara mest lämpliga för vår 

studie (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75).  

 

Vi har gjort en diskursanalys av hur invandrarkillen konstrueras i media och då har vi använt oss 

av olika tidningsartiklar som fick representera media i vår undersökning. Anledningen till varför 

vi valde att analysera media är för att det som skrivs och sägs i media påvekar människor i 

samhället och vi tar till oss och lyssnar på det som media konstruerar.  

 

5.1. Urval 

När vi hade bestämt oss för att använda oss av enbart tidningsartiklar började vi söka på ord som 

kunde relateras till vår frågeställning så som invandrare och brottslighet. Vi fick upp ett flertal 
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olika artiklar men valde att begränsa oss till tio stycken. De artiklar vi valde är de med mest 

relevant information för vår studie. I dessa artiklar kunde vi hitta gemensamma faktorer som vi 

kunde skapa koder och teman utav för att på så sätt kunna analysera vidare.  

 

5.2. Kritisk diskursanalys	  

Den sociala processen tar upp att allt moralentreprenörerna påstår och handlar efter har en 

lingvistiskdiskursiv karaktär. De skapar och tolkar texter men använder dem även för att uppnå 

sina mål. Skapandet av texterna kan ses som hjälpmedel för moralentreprenörerna att föra fram 

sina åsikter till allmänheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67). I vårt fall skulle det kunna 

vara när journalister skriver sin tydning om en invandrarkille som har begått ett brott.  

Diskurs är en viktig del av det sociala handlandet och som utnämner den sociala tillvaron samt 

konstitueras av sociala tillämpningar som står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

utsträckningar (Fairclough 1992:95). Förhållandet förändras självklart med tiden, vilket medför 

att diskursen fastställer olika infallsvinklar av i vårt fall invandrarkillen. Det kanske både skrivs 

att dem är ett problem, samtidigt som man framställer andra erfarenheter som man har av en 

invandrarkille exempelvis att det alltid är dem som utför vissa brott.  

Fairclough (2000) menar att diskursen skapar sociala identiteter och relationer (Fairclough 

1992:94). Det vill säga exempelvis att det oftast är invandrarkillar som begår brott. Då skapar 

man identiteten brottsling och den sociala relationen som skapas är det motsatta, det vill säga de 

som är invandrarkillar men inte begår brott (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 72-73).  

När vi genomför vår kritiska diskursanalys kommer vi att analysera framställningssättet och 

språket som används i de olika tidningsartiklarna som vi valt att använda oss av. Vår fokus ligger 

på att se vad det är för budskap man framställer i de olika artiklarna.  

Vi kommer att utgå ifrån Faircloughs (2000) två dimensioner, den kommunikativa händelsen det 

vill säga olika tidningsartiklar samt diskursordningen i vårt fall blir det journalistens beskrivning 

av invandrarkillen i de olika artiklarna. Genom att använda diskursordningen som ram kan man 

använda sig av en liten grupp diskurser när man ska analysera (Winther Jørgensen & Phillips 
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2000: 135), vilket leder till att vi då får summan av annorlunda diskurstyper (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 73). 

I den kritiska diskursanalysen påstås det att diskursiva framställningar kan leda till att det skapas 

ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper eller etniska minoritet och 

majoritetsgrupper, även kallade ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 69). 

Till exempel kan media genom att måla upp invandrarkillen som brottslig eller brottbenägen 

upprätthålla den ojämna maktbalansen. Genom att utpeka en minoritetsgrupp som underlägsen, 

vidmakthålls den etablerades makt och auktoritet i samhället. Men ett försök till en kritisk 

granskning kan leda till en förändring av synen på invandrarkillen.  

 

Vi har således valt att genomföra en kvalitativ studie, och vi har gjort en kritisk diskursanalys 

vilket innebär att vi kritiskt har granskat hur man har pratat om och framställt invandrarkillar i 

media och det har vi gjort genom att använda oss av artiklar. Vi har försökt hitta mönster, det vill 

säga att vi letar efter information i olika artiklar som är upprepning av det vi redan har hittat.  

För att se på tidigare forskning kring ämnet har vi tagit hjälp av Paulina de los Reyes bok 

”Maktens (o) lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige”, Anna 

Bredströms kapitel 8, ”Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden 

av invandrarkillar i svensk media” samt Ylva Brunes kapitel 7, ”Invandrare” i mediearkivets 

typgalleri”. Den tidigare forskningen ger oss en bakgrunds information kring vårt ämne eftersom 

att det är studier som redan har gjorts i liknande ämnen. Den tidigare forskningen har vi även 

använt oss av för att dra kopplingar och jämföra mellan det som vi har skrivit om vårt fall och 

det som skrivits tidigare. 

Vidare har vi använt två teorier, den första är ur boken ”Diskursanalys som teori och metod”. 

Kritisk diskursanalys som vi använt oss av har i uppgift att klarlägga den diskursiva 

användningens roll i upprätthållandet av den sociala världen, samt de social relationer som 

innebär ojämlika maktförhållanden. Den andra teorin är ur Norbert Elias bok ”Etablerade och 

Outsider”. När media påpekar vad en brottsling har för etnisk bakgrund, skapar människor ett vi 

och dem tänkande vilket vi drar paralleller med Elias tänkande om att vissa människor är 
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etablerade och de som inte är det är outsiders, det vill säga utanför. Om vi tar det Elias säger på 

vårt fall blir det att etniska svenskar ses som de etablerade och de med utländsk bakgrund blir 

outsiders.  Vi har använts oss utav dessa två teorier för att kunna förklara våra frågeställningar 

och vårt syfte med arbetet.  

 

Att hitta artiklar var inte så lätt som vi hade tänkt oss, vilket ledde till att vi fastnade lite. Men till 

slut hittade vi tio stycken artiklar från fyra olika dagstidningar som vi ansåg vara relevanta och 

hade information som vi kunde använda oss av. När valet av artiklar var klart satte vi igång och 

skapade koder och hittade mönster i de olika artiklarna, samt granskade på språkbruket, det vill 

säga hur man valt att skriva om invandrarkillar i de olika tidningsartiklarna.  

 

5.3. Validitet och reliabilitet  

Det är viktigt att en uppsats har en god validitet och reliabilitet. Validitet innebär giltighet, det 

vill säga att man ska ha mätt det man påstår sig mäta. I vårt fall ska vi ha undersökt hur 

invandrarkillen framställs i media och exempelvis inte om invandrarkvinnor för det är inte vad vi 

sagt att vi ska kolla på. Eftersom att vi har undersökt det vi sagt att vi ska undersöka och har 

svarat på vårt syfte och frågeställningen har vår studie en god validitet (Boyatzis:1998).  

 

För att reliabiliteten i studien ska vara god innebär det att man ska ha beskrivit så utförligt som 

möjligt om exakt hur man har gått tillväga med sin studie, så att en annan person ska kunna 

genomföra samma studie utifrån att läsa om hur vi gått tillväga. Det viktiga är inte att nästa 

forskare får fram samma resultat, utan att man kan använda sig utav samma tillvägagångssätt 

(Boyatzis:1998).  
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6. Resultat/Analys 
 

Överrepresenterade 

”Invandrarna är överrepresenterade i samtliga brottskategorier. Ju grövre brott, desto större 

andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare” (Dagens Nyheter, 2000).  

”De allra flesta brott begås av personer som är födda i Sverige. Men de som är födda i utlandet 

är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Andelen är särskilt hög för personer från Afrika 

och Mellanöstern”. (Magnusson, 2005).  

”Invandrare är generellt sett lite mer kriminella än svenskar födda i Sverige och det är ett 

faktum. Du kan framför allt se det i våldsbrott, våldtäkt och så vidare.” (Vidlund, 2011) 

”Brottslingarna, oftast unga grabbar och ofta med invandrarbakgrund, är så störiga att få 

vuxna vill ha med dem att göra över huvud taget. Även deras föräldrar tycker ofta att det är 

skönt att inte ha dem hemma om kvällarna.” (Lisinski, 2007). 

 

Det skrivs en hel del om överrepresentation bland invandrare i brottsstatistiken. Dessa citat tagna 

ur olika artiklar ger klart och tydligt en negativ bild av invandrare. Sådana utttalanden ger 

upphov till att en läsare utan vidare kunskap eller erfarenhet till ämnet lätt generaliserar och tror 

att de flesta invandrare är kriminella. I vissa fall ser vi att samtidigt som man försöker framföra 

att de flesta som begår brott är människor födda i Sverige, så är invandare fortfarande 

överrepresenterade. Det ger dubbla budskap och för läsaren blir det lättare att ta till sig budskapet 

om att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken då det oftast redan är antaget. Det lyfts 

fram att invandrare är mer brottsbenägna än svensk födda. Det tydliggörs även vilka brott dem är 

mest benägna till att begå och det är en negativ bild som upplevs. 

Medias försöker även att framställa invandrarkillar som så pass jobbiga att till och med deras 

egna föräldrar har tröttnat på dem. Genom att säga en sådan sak ger det ett negativt budskap om 

de unga invandrarkillarna samt om deras föräldrar.  
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Flyttningar 

”Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i 

Malmö” (Fürstenberg, 2005) 

”Den stora invandringen har, anser man, ökat kriminaliteten vilket inneburit att miljön blivit 

mindre trygg framförallt för barnen.” (Fürstenberg, 2005) 

”Det allra vanligaste skälet till att folk flyttar från Malmö är att man vill bort från stadens våld 

och brottslighet.” (Fürstenberg, 2005) 

”I förra veckan skrev Sydsvenskan om enkäten där 2250 hushåll (nära 70 procent av samtliga 

utflyttare) fick svara på frågor om varför de flyttat till grannkommunerna. 

De vanligaste svaret blev "trygg miljö". Vad som inte framgick av enkätsvaren var att "trygg 

miljö" för många av de som svarade är lika med en miljö utan invandrare och brott. I enkäten 

fanns inte "invandrare" med bland flyttskälen. Men i de personliga kommentarerna förklarar de 

utflyttade i detalj vad de menar.” (Fürstenberg, 2005) 

”Flera säger att de flyttar därför att deras svenska barn börjat förlora sitt språk på grund av att 

de går i invandrartäta skolor.” (Fürstenberg, 2005) 

"Det var för många invandrare på min dotters skola. Det gick så långt att hon började bryta i 

talet" (Fürstenberg, 2005) 

Detta påvisar att en miljö med många invandrare känns otrygg och obeboelig vilket gör att 

läsaren associerar invandrartäta områden med negativitet. Här pekas inte ett speciellt område 

eller invandrare ut som orsaken till att människor flyttar från Malmö. Det är därför inte direkt 

negativt mot invandrare eller invandrarkillen. Men läser man mellan raderna så förstår man att 

eftersom det rapporterats en hel del om brottslighet från områden som Rosengård som också är 

kända för att vara invandrartäta, drar man som läsare enkelt paralleller till det. Här framställer 

man att invandrare inte talar bra svenska, vilket påverkar de etniskt svenska barnens språkbruk i 

skolan. Om det är invandrarnas fel, skolans fel eller ett samhällsproblem kan ju tolkas på olika 
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sätt. Men hur som helst ger det en negativ bild av att gå i samma skolor där andelen barn med 

annan etnisk bakgrund tillhör majoriteten.  

 

 

Fördomar om förorten 

”Fördomarna syns direkt när Aftonbladet besöker Fittja, en förort i Stockholm där nästan 90 

procent av invånarna är invandrare. Unga män i en BMW modell större, dyra märkeskläder, 

glimrande guldlänkar. Här är en hög andel långvarigt arbetslösa och beroende av bidrag.” 

(Aftonbladet, 2000).  

 

”När invandrare kommer till Sverige och bosätter sig i vissa bostadsområden där det redan bor 

mycket invandrare, leder det till att de lever och skapar sitt egna lilla ”samhälle”. Det här 

bidrar till att de inte kommer in i samhället lika bra som om de skulle ha bott i ett område där 

det är blandat svenskar och invandrare” (Aftonbladet, 2000).  

 

Det här är en mer extrem variant av svartmålning då man börjar med att berätta om andelen 

invandrare i orten för att senare påpeka om det höga antalet av arbetslöshet och bidrags 

beroende. Därefter nämna att det syns till unga män i en fin bil med märkeskläder och guldkedjor 

vilket självklart tolkas som att invandrarkillar med all förmodan är kriminella och på så vis har 

råd med dessa mer exklusiva märken på kläder och bilar. Att invandrare bosätter sig på en viss 

plats när de kommer till Sverige beror främst på deras ekonomiska situation, som ofta är att man 

inte har speciellt mycket pengar för att kunna bosätta sig vart som helst. De är vanligt att man får 

ta det som är billigast, vilket gör att många invandrare samlas på samma ställe. Men man 

försöker även se bakomliggande orsaker till invandrares stigmatisering, samt förstå situation som 

ett samhällsproblem. 

 

Milda straff 

”Allt är så fritt här. I flera av våra hemländer är straffen hårdare. Den som stjäl blir av med 

handen. Många tycker att svenska fängelser är rena lyxen.” (Aftonbladet, 2000).  
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Det här tolkas som att invandrare tycker att det är lätt och lönsamt att begå brott i Sverige, vilket 

själklart är en negativ bild av invandrare som redan omnämns som överrepresenterade i 

brottsstatistiken. Att skylla på att man begår brott för att det är milda straff i Sverige är fel, det 

finns andra bakomliggande orsaker till varför invandrarkillar begår brott. De kanske har 

ekonomiska problem eller är rastlösa när de går runt ute om kvällarna, vilket orsaker att de 

försöker sysselsätta sig på ett felaktigt sätt.  

 

Olika kvinnosyn 

”En signal från kvinnor kan uppfattas olika beroende på varifrån man kommer, säger han. Om 

en kvinna bjuder hem någon från krogen en kväll tror jag att vissa invandrare uppfattar det som 

grönt ljus. Att det är detsamma som att de ska hoppa i säng.” (Aftonbladet, 2000).  

 

Här antyder man att invandrare har en skev kvinnosyn i jämförelse med svenskar samt att de inte 

förstår svenska normer. Men detta är situationsbundet, eftersom att det är efter en sen utekväll 

kan det uppfattas likadant oavsett etnisk tillhörighet. De flesta killar skulle tolka det som att man 

ska hoppa i säng med tanke på just denna situation, annars kan man undra varför en tjej bjuder 

hem en kille sent en kväll efter krogen.  

  

Annorlunda utseende  

”Det kan också vara så att en invandrare lättare anmäls. Han kanske lättare känns igen 

eftersom han sticker av från det blonda, nordiska och han löper därmed större risk att åka fast.” 

(Aftonbladet, 2000).  

 

”Mannen som överfaller och våldtar är runt 30 år, arbetslös och rör sig i kriminella kretsar. 

I hälften av de dömda fallen har han minst en utlandsfödd förälder.” (Kärrman,2005).   

 

Att invandrare anmäls är bra men då innebär det att mörkertalet för antal svenskar som begår 

brott är större vilket är negativt i sig. Det kan vara så att man lättare anmäler om personen inte 

har samma etniska bakgrund. Man vill inte anmäla någon från sitt eget land även om han gör fel, 
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däremot om det är någon med utländsk bakgrund, anmäler man honom direkt. Citatet antyder 

även att invandrare är annorlunda och inte tillhör det normala i samhället, utan de sticker ut och 

kan lättare kännas igen. Vidare kan det även betyda att om de sticker ut från majoriteten, är det 

lättare att hitta dessa brottslingar. Det skrivs ofta i media att invandrare har hög arbetslöshet samt 

är kriminella, vilket gör det lättare för människor att dra kopplingen att beskrivningen ovan är 

mot en invandrare. Här har man gjort en generalisering utifrån de fall som har skett tidigare.  

 

Sociokulturellarv 

”Samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör 

invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i 

invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i 

brottsbelastning mellan olika invandrargrupper.” (Dagens Nyheter, 2005).  

 

”Det skrivs mycket i media om att det är invandrare som begår de flesta brotten, trots att det 

kanske inte alltid är sant. De brott som påstås begås mest av invandare är mord, våldtäkter och 

misshandel” (Svenska Dagbladet, 2005). 

 

Här påpekas det att det finns både bra och mindre bra invandrare, man vill framföra att inte alla 

invandrare begår brott. Faktorn bakom om invandraren blir en brottsling eller inte påstås kunna 

förklaras av de sociokulturella arv som invandraren har från sin kultur. Trots att media är 

medvetna om att det inte alltid är invandrare som begår de flesta brotten, väljer de trots allt att 

skriva det. De vill framställa en negativ bild av invandrare som brottslingar även fast det kanske 

inte stämmer.  

 

Ålder  

”Hur gamla människor var när de flyttade till Sverige har betydelse för om man hamnar i 

kriminalitet eller inte. Invandring i tidig barndom utgör ett slags skydd.” (Brink, 2005) 
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”Relativt få blir registrerade för brott senare i livet, bland dem som kom till Sverige i ett till 

treårsåldern. Sedan ökar andelen markant i gruppen som invandrade under skolåldern, upp till 

16-årsåldern.” (Brink, 2005) 

 

Här presenteras hur stor risken är att utveckla en kriminell livsstil beroende på ålder. Ju yngre 

man är när man kommer till Sverige, desto mindre risk löper man att bli kriminell. En anledning 

till varför det inte är lika stor chans att man blir kriminell vid invandring till Sverige vid tidig 

ålder är för att man då kanske har lättare att komma in i samhället och lära sig de normer och 

regler som gäller i det nya landet. Kommer man till ett nytt land när man är runt 15 år, har man 

redan tagit till sig av de normer och regler som finns i det landet man kommer ifrån. Det ger 

upphov till att man vill fortsätta leva efter det man redan kan, men det fungerar inte riktigt så när 

man kommer till ett nytt land. För att invandrare ska kunna passa in måste de börja lära sig 

massor av nya normer för att kunna passa in och bli en del av samhället, vilket kan göra 

ungdomarna förvirrade, vilket i sin tur kan leda till att de börjar ägna sig åt kriminella 

handlingar.  

  

 

Klasstillhörighet  

”Invandrarna tillhör oftare underklassen. Och sedan urminnes tider är det underklassen som 

begår flest brott. Många av dem som döms för brott har fostrats i storstädernas 

miljonprogramsområden.” (Aftonbladet, 2000) 

 

”Ungdomarna växer upp med hopplösheten omkring sig. De ser föräldrar som aldrig får jobb 

eller kanske inte ens kommer in på en kurs för att lära sig bättre svenska. Är det då någon idé att 

anstränga sig? Att plugga och få bra betyg när jag ändå inte får något jobb? 

  – De unga ser ingen framtid, säger Ahmad, som själv kommer från Pakistan och är uppväxt i 

Skogås och Fittja. 

  – De som klarar sig här är de med föräldrar som har egna företag, restauranger. Orkar de inte 

plugga kan de gå in i familjeföretaget och jobba 16 timmar om dagen.” (Aftonbladet, 2000). 
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Här har man skapat en negativ bild utav invandraren. Man baserat sitt uttalande på tidigare fall 

som skett, och av den anledningen har man generaliserat och säger att alla de invandrare som 

begår brott kommer från underklassen. Vi kan även se invandrarens dåliga samt negativa 

inställning till samhället. Eftersom att dem har sett att deras föräldrar inte alltid lyckats, tappar de 

hoppet om sig själva och tror att det ska gå likadant för dem. Invandrarkillarna nämner även att 

om föräldrarna har lyckats är det lättare att följa deras fotspår, men om de har haft svårt att 

komma in på arbetsmarknaden finns risken att även barnen kommer att få det svårt. 

Invandrarkillarna har fått en dålig bild av det svenska samhället när det gäller att de inte kan få 

jobb om inte föräldrarna har fått det. Dem tror att de måste gå i deras fotspår. Om 

invandrarkillarna själva ändrar sin inställning kommer det även att påverka resten av samhället 

och deras syn på invandrarkillarna.  

 

Ömsesidiga fördomar  

”Därför växer fördomarna om att alla svenskar är rika, bor i fina områden, styr alla företagen 

och inte ger invandrare jobb. ” (Aftonbladet, 2000) 

 

”På samma sätt växer svenskarnas fördomar om invandrare, att de till exempel inte vill anpassa 

sig till det svenska samhället.” (Aftonbladet, 2000).  

 

Här kan vi se vilka felaktiga fördomar invandrare och svenskar har om varandra. Man har skapat 

en negativ bild av ”den andre” som inte är korrekt. Återigen har människorna dragit förhastade 

slutsatser om varandra och bara dömt den andre efter viss information som man har eller har läst 

i någon tidning. Att det bara är svenskar som äger alla företag, är långt ifrån hur verkligheten ser 

ut, så det är bara en ursäkt som invandrarkillarna har hittat på.  Att svenskarna påstår att 

invandrarkillarna inte vill anpassa sig till det svenska samhället stämmer inte heller, de vill men 

det är troligen inte så lätt för dem. De bor i områden med mycket invandrare, vilket gör att de har 

svårt att vistas bland svenskar och lära sig det svenska samhället samt dess normer.  
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Stämpling 

”Nu blir alla invandrarkillar stämplade som jävla svartskallar som våldtar svenska tjejer. De 

goda invandrarna syns inte, bara de onda.” (Svensson, 2005)  

 

Här kan vi se att media valt att lyfta fram att invandrarkillar blir stämplade, vilket är positivt. 

Men det ger även ett negativt intryck av invandraren då de tar upp att invandrarkillar våldtar 

svenska tjejer. Det är invandrarkillarna själva som säger att människor ser på dem på det här 

sättet, vilket betyder att i takt med att det skrivs mycket i media om att det ofta är invandrarkillar 

som våldtar, har människorna fått den uppfattningen om att alla invandrarkillar gör det. 

Invandrarkillarna kanske har känt av att människor ser dem på just det här sättet som beskrivs i 

citatet. När det har gått så långt att invandrarkillarna själva säger att dem ses på det här sättet, har 

andra människor antagligen satt den stämpeln på dem för länge sen.  

 
Bilden av invandrarkillar i media 
 ”De upplever att folk tror att de är kriminella, bråkiga, ociviliserade och föraktar kvinnor. En 

bild som inte minst återspeglas i medierna. Man skulle kunna säga att de här killarna är 

omtalade men sällan tilltalade.” (Wetterqvist,2008) 

 
Som vi kan se har den negativa bild som media byggt upp om invandrarkillar påverkat killarna 

själva och de är medvetna om hur folk uppfattar dem utifrån vad de läser i media. Människor i 

samhället har visat på reaktioner och fördomar så pass mycket att invandrarkillarna själva vet 

exakt vad en svensk tycker och tänker så fort de ser dem. Vi återkommer ständigt till 

generaliseringen samt de fördomar som vi människor har väldigt många av. Den här bilden av 

invandrarkillar påverkar säkerligen dem få som inte är kriminella att möjligtvis bli det då de i 

princip redan har fått den stämpeln från samhället.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att belysa på vilket sätt media konstruera en grupp som 

underlägsen. Våra frågeställningar var; Hur ser mediarapporteringen kring brottslingar med 

invandrarbakgrund ut? Hur konstrueras invandrarkillen i olika medier? För att besvara dessa 

frågor såg vi på tidigare forskning samt artiklar tagna från olika dagstidningar. Men i vår 

undersökning om medias konstruktion av invandrarkillen blev resultatet inte riktig vad vi väntat 

oss. Det antagna var att bilden av invandrarkillar inom media var en negativ svartmålning vilket 

även var resultatet av den tidigare forskningen gjord av Anna Bredström och Ylva Brune (2006). 

Men för oss visade det sig att konstruktionen av den stereotypa invandrarkillen, även om den är 

ganska fast och negativ, också idag är ambivalent.  

Den tidigare forskningen gjord av Bredström (2006) i ”Maskulinitet och kamp om nationella 

arenor – reflektioner kring bilden av invandrarkillar i svensk media” illustrerar hur 

samhällsproblem tillskrivs en etnisk grupp istället för att se vilka bakomliggande faktorer som 

kan bidra till exempelvis hög brottlighet eller som i detta fall en gruppvåldtäkt. Många gånger 

omnämner media att invandrare tillhör underklassen och att invandrare som bor i invandrartäta 

förorter som exempelvis Rissne begår flest brott, vilket gör att folk väljer att flytta därifrån. Men 

alla har inte den möjligheten att flytta och bosätta sig vart de vill. Även om det många gånger 

påstås att invandrare väljer att bosätta sig i invandrartäta förorter för att känna sig hemma vilket 

kan stämma i flera fall, återstår frågan om möjligheten för att flytta finns. Det är väldigt svårt att 

hitta en bostad samt att det är en ekonomisk fråga, vilket gör hela debatten till ett 

samhällsproblem snarare än ett kulturellt eller invandrarproblem.  

Bredström (2006) talar om ordet kultur och att många gånger kan invandrare bli förpassade till 

sitt kulturella arv när de begår brott. Detta är vanligt även på senare år vilket vi kan se i resultatet 

där en av koderna är sociokulturellt arv. Media skriver fortfarande som i den tidigare 

forskningen att invandrares brottlighet är eller kan vara kulturellt betingad. Vi ser således att 

fortfarande anses en faktor bakom invandrares brottslighet kunna förklaras av det sociokulturella 

arvet som invandrare har från sin kultur. Det konstruerades i Rissne fallet olika teorier om att den 
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etniska tillhörigheten och det kulturella arvet, där invandrare har en nedlåtande kvinnosyn och 

hederstankar var en direkt förklaring till varför våldtäkten i Rissne hade skett. I sådana 

sammanhang används kultur i en negativ bemärkelse för att det relateras till invandrare 

inblandande i våldsbrott. I Bredströms (2006) mening blir invandrare som begår ett våldsbrott 

förpassade till sitt kulturella arv men om svenskar begår ett brott blir de inte det, där undersöker 

man istället psykologiska eller sociala faktorer. I vissa situationer beroende på etnisk tillhörighet 

använder man sig av kultur som en bakomliggande faktor men i andra fall gör man inte det, 

vilket gör att kulturen blir negativt laddad och sammankopplad till en viss grupp. Detta i sin tur 

blir diskriminerande mot andra etniska folkgrupper som har en egen kultur med sig hit och den är 

för dem positiv och självklar.  

Vi vet att det finns många bakomliggande socioekonomiska faktorer till varför våldsbrott begås 

och varför en del invandrare väljer att utveckla en kriminell livsstil. Men vad vi menar är att det 

inte kan ha med kultur att göra vilket medier fortfarande påstår. Det är i obetydlig grad en kultur 

uppmuntrar till brott och våld som exempelvis personrån, misshandel, hot eller våldtäkt. Det är 

andra faktorer bortom kulturen som ligger bakom dessa brott. Våldtäkt är något som är tabu och 

oacceptabelt i de allra flesta kulturer och även något du kan förlora din familj för. Även om vissa 

kulturer inte ger samma status till kvinnan som mannen så är akten våldtäkt ett sätt att förtrycka 

kvinnan vilket ligger hos män från alla möjliga kulturer. Det är följaktligen helt fel att dra en 

slutsats som i Bredströms (2006) Rissne fall att kultur är den bakomliggande orsaken till varför 

våldtäkten skedde.  

Att invandrare skulle ha skild kvinnosyn är också något som tas upp av Bredström (2006) i 

Rissne fallet och kopplas också till kulturen. Det vill säga att främmande kulturer har 

kvinnoförakt och en sämre kvinnosyn där kvinnan inte alls är jämställd mannen eller där 

invandrarkillen inte förstår den svenska kvinnan vilket vi även funnit i vår undersökning under 

koden Olika kvinnosyn. Exempelvis antyds det i ett citat skrivet i Aftonbladet att signaler från 

kvinnor uppfattas olika beroende på varifrån man kommer.  
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Detta kopplas samman med Elias (1999) teori om etablerade och outsiders. På så sätt att man 

säger att invandrarkillar får fel uppfattning i denna situation och antar att denna inbjudan betyder 

att man ska hoppa i säng. Vi tolkar det som att media vill påpeka att invandrare det vill säga 

"dem" tolkar detta på så sätt, medan om det hade varit "vi" svenskar så hade det inte blivit något 

missförstånd. Här kan vi se att media vill göra skillnad på invandrare och svenskar samt att dessa 

tolkar saker och ting på olika sätt, vilket inte alls behöver stämma. Med detta menas att en 

invandrarkille kan misstolka en svensk tjejs inbjudan hem. Men vad vi menar är att en inbjudan 

hem efter en krog kväll eller dejt är nog något som skulle uppfattas likadant oavsett kulturell 

bakgrund. Vi ser detta som ytterligare ett försök att skapa ett "vi" och "dem" samhälle där man 

försöker dra gränser mellan grupper som egentligen inte ens existerar 

Olika kvinnosyn går även att relatera till Brunes (2006) tidigare forskning där hon menar att 

media skapar motsättningar mellan den svenska kvinnan och invandrarkvinnan. Genom att 

framhäva den svenska kvinnan tillsammans med ordet frihet men invandrarkvinnan med 

förtryck. Detta skulle då i sin tur förklara varför invandrarkillen behandlar den svenska tjejen 

olikt en invandrartjej och skulle kunna misstolka exempelvis en inbjudan hem av en svensk tjej. 

Men återigen är detta en konstruktion utav media och vem bestämmer egentligen eller definierar 

ordet frihet, och vad är det som gör den svenska friheten den ultimata.  

Ylva Brune illustrerar i sin skrift ”Invandrare” i mediearkivets typgalleri” medias användande 

av stereotyper i nyhetsartiklar. Brune (2006) menar att invandrare är en abstrakt gestalt av 

problembeskrivningar i samhället. Med hjälp av ett ”vi” och ”dem” tänkande skapar media en 

nationell gemenskap och upprätthåller gränsen mellan goda och onda samhällsfenomen (Brune 

2006:150) 

Boken etablerade och outsiders belyser hur en outsider blir en outsider beroende på 

grupptillhörighet. Här kan man relatera till Elias & Scotson (1999) om ungdomarnas brottslighet 

i Winston Parva. I det här fallet blir ungdomarna inte outsiders för dem är ungdomar, utan för att 

de är ungdomar med invandrarbakgrund, så de tillhör följaktligen två grupper. Kring båda dessa 

grupper finns massor av stigmatisering. Ungdomar kan vara allmänt stökiga men ungdomar med 
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invandrarbakgrund bosatta i invandrartäta förorter, har redan en stämpel om hur de är och hur de 

förväntas att vara. De etablerade har ett maktövertag och de utövar sin makt exempelvis genom 

media där de framställer outsiders genom olika stereotyper där en hel grupp får stå tillsvars för 

en del av gruppmedlemmarnas onda gärningar samt där med att bära stämpeln utan att vara 

direkt ansvarig för den. 

Detta kan vi även se under koden överrepresenterade där man i media även försöker framhäva 

att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, och hur våldsbrott mestadels kan 

beskyllas på dem. För Brune är detta med andra ord ett verktyg för att upprätta hålla gränser 

mellan grupper för att stärka den nationella gemenskapen.  

När media skriver att invandrare är mer kriminella än svenskar när det gäller våldtäkter och 

våldsbrott menar Fairclough (2000) att man ska vara uppmärksam på hur saker och ting skrivs 

och framställs i media. Man måste kunna tänka efter själv och granska sådant som skrivs i media 

kritiskt, inte bara ta åt sig av allt och generalisera alla invandrare utifrån en artikel man läst i 

tidningen 

Annorlunda utseende är koden som beskriver hur media visar att invandraren ser inte ut som oss 

utan sticker ut ifrån det ”normala” och på så vis lättare anmäls eller känns igen. Detta illustrerar 

även Brune (2006) då hon tar upp exemplet om hur ett nyhetsreportage om invandrarkvinnan 

noggrant beskrev hennes kläder och laddade dem med kulturell och religiös innerbörd. När vi 

läser i olika tidningar om hur den så kallade brottslingen ser ut, och om vi ser på koden 

annorlunda utseenden, kan man fundera kring varför har media skrivit en beskrivning av hur en 

brottsling ser ut? Om vi tänker på språkbruket i dessa texter kan vi se att media skriver att det är 

invandrare som är kriminella och att deras utseende sticker ut från det blonda och vanliga 

svenska, vilket gör att dem lättare känns igen. Här måste ju media vilja uppmärksamma 

människor om att just såhär ser en brottsling ut. Men det stämmer ju inte att det bara är 

invandrare som begår brott. När media skriver på det här sättet vet dem att människor som läser 

det här blir påverkade av det mesta som skrivs, vilket gör att de kommer tro på det som står.  
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Detta för att visa på hur annorlunda utseende invandrare har i jämförelse med svenskar 

understryker följaktligen att den som våldtar och är kriminell ser ut på ett visst sätt, vilket kan 

relateras till det Dahlkwist (2002) säger om att vi människor generaliserar och bedömer snabbt. 

Att dra slutsatsen om att beskrivningen handlar om en invandrare är inget konstigt, det gör säkert 

invandrarkillarna själva också. Vi människor gör snabba bedömningar när det gäller det mesta, 

att vi inte ens tänker på det. Vi tänker inte ens på att det faktiskt inte nämns något om 

invandrarkillar, utan det är den första tanken vi människor får upp i huvudet och därför väljer vi 

att tro på vår egen förmåga att bedöma. Sen är det inte sagt att det aldrig handlar om 

invandrarkillar, i detta fall gör det faktiskt det, men vi människor måste tänka oss för och bli mer 

kritiska när det gäller att dra förhastade slutsatser om andra människor.  

Eftersom att vi har valt att göra en kritisk diskursanalys har vi analyserat olika artiklar och kollat 

hur de uttrycker sig om i vårt fall invandrarkillar. Fairclough (2000) tar upp att språkbruket och 

den kommunikativa händelsen är väldigt viktigt eftersom att när man skriver en artikel i en 

dagstidning exempelvis Dagens Nyheter som är en av de tidningar vi har använt oss av, tänker 

skribenten på många olika faktorer. De väljer att skriva om det som lockar läsaren samt om det 

som kan ses som ett problem i samhället. Dagstidningarna vet att människor tror på det mesta 

och blir påverkade av det som skrivs i media, därför kan de ibland välja att krydda artiklarna lite 

extra. Om man funderar på språkbruket i de artiklar som vi använt i vår studie kan vi se att även 

om media inte alltid säger rakt ut att invandrarkillar är kriminella, så skriver de vissa påstående 

på ett sätt att människor tolkar det som att de egentligen vill säga det. I våra artiklar har det med 

andra ord inte alltid skrivits negativa saker om invandrarkillar, det har varit ambivalent. Men i de 

flesta artiklarna kan vi hitta negativa påståenden om invandrarkillarna som gör att vi tänker att 

det oftast skriver om dem på ett nedlåtande sätt.  

Man kan även se att det alltid finns en så kallad diskursiv kamp som Fairclough (2000) talar om 

när media skriver en sak och invandrare själva säger en annan sak. De båda vill framställa en sak 

på sitt eget sätt och vill att man ska tro på just det som de säger. Det här skapar en diskursiv 

kamp mellan dessa två parter. Fairclough (2000) menar även att det är just det här med att saker 

och ting kan uppfattas på olika sätt som händer inom olika diskurser. Exempelvis koden 
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stämpling där invandrarna själva säger att alla ser på dem som killar som våldtar svenska tjejer. 

Här menar vi att till och med om media tillåter båda parterna framträda om samma ämne 

uttrycker de sig på sitt egna sätt. Svenskar uttrycker det inte riktigt på samma sätt som 

invandrarna själva gör, trots att de kanske menar exakt samma sak.  

I den diskursiva kampen finns det alltid en som har makten, det vill säga att den ena personens 

ord väger tyngre, detta kallar Fairclough (2000) för hegemoni. Vem som har makten bestäms 

även av vilken sfär man befinner sig i. Om vi återigen tar exemplet om att invandrare blir 

stämplade som svartskallar som våldtar svenska tjejer kan man säga att i det här fallet är det 

invandraren som har makten och är den man ska tro på. För en invandrare kan säga att han vet 

hur det känns att bli stämplad på detta sätt, men det vet inte en svensk. Men media har också 

makten eftersom att vi kan se utifrån de artiklar vi analyserat att de media skriver om 

invandrarkillar är något som människorna i vårt samhälle tar till sig och tror på. Man blir 

påverkad av det som media skriver, medvetet och omedvetet.  

Att det alltid är en som har makt över den andra kan även förstås genom det Dahlkwist (2007) tar 

upp om att en grupp alltid är i behov av att stärka sin egen självkänsla genom att trycka ned 

någon annan. Det kan vi se när media skriver om invandrare och väljer att lyfta fram det negativa 

om dem, vilket gör att människor i samhället tar till sig av den här bilden och på så sätt stärks 

den ”svenska gruppen” när invandrarna ses på ett negativt sätt.  

Hansson och Marklund (2006) tar upp den planerade mediekommunikationen som innebär att 

man har ett syfte bakom det man skriver. Ibland vill man framställa en produkt eller liknande 

som väldigt bra och lyfter då fram alla fördelar med den för att människor ska få en positiv bild 

av produkten och vilja ha den. Sen finns det andra saker eller problem i samhället som de väljer 

att lyfta fram på ett annat sätt och då varken skriver negativa eller positiva saker om det, utan 

skriver sådant som gör människor fundersamma och som gör att människor börjar tänka själva 

vad som egentligen vill sägas med det som skrivits. Det kan i vårt fall vara att media skriver om 

invandrare och något brott som de utfört för att de vill framställa invandrare som brottslingar och 

förmedla en negativ bild av dem. Media kan således ha baktankar kring det som dem publicerar 
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och det är också en viktig aspekt att tänka på när man som läsare läser vissa artiklar i olika 

tidningar.   

 

Om ser på koden fördomar om förorten Fittja där de flesta sägs vara arbetslösa och boende av 

socialbidrag visar på att människor har fördomar. Detta kopplar vi ihop med det Dahlkwist 

(2002) skriver om fördomar och generalisering. När man ser någon i Fittja med dyra märkes 

kläder eller sittandes i en dyr bil, tänker man att den här personen måste ha begått ett brott för att 

kunna äga dem dyra sakerna. Fallet behöver inte alls vara så, däremot kan vi förstå att människor 

drar den snabba bedömningen när de ser en invandrarkille i Fittja. Med tanke på att det är bevisat 

att de flesta som bor i just den förorten faktiskt är beroende av bidrag, kan man tycka att det är 

konstigt att dem har råd med dyra bilar och kläder. Med det sagt ska man inte göra 

generaliseringar och dra alla över en kam, för vissa av de människor som bor i exempelvis Fittja 

kanske arbetar och inte alls är beroende av statens pengar och kan betala för sina egna saker. 

Vissa invandrare kanske vill bo i Fittja för att de har många släktingar där eller känner en 

samhörighet med folket där eftersom att de talar samma språk.  

Bilden av invandrarkillar i media är koden som tar upp att invandrarkillarna är medvetna om hur 

andra människor ser på dem är ett tydligt exempel på det som Dahlkwist (2007) säger om att 

människor tar till sig och tror på det som skrivs i media väldigt snabbt. Här kan vi även se att 

invandrarkillarna själva har tagit åt sig av mediebilden av sig själva. De läser och ser samma 

saker som resten av människor gör, vilket har lett till att de själva har fått samma bild av sig 

själva som media har skapat om dem. De invandrarkillar som i själva verket inte är kriminella 

och bråkiga har fått en negativ bild av sig själva efter allt som skrivits i media, samt eftersom att 

dem vet att när en svensk ser dem, tänker de att den killen måste vara kriminell bara för att han 

är invandrare.  

Norbert Elias (1999) teori om etablerade och outsiders går att koppla samman med svenskar och 

invandrare. Svenskarna är de som har bott i landet längst och är den så kallade ”inne” gruppen 

som bestämmer, medan invandrarna är de som senare har kommit till Sverige och har därför 

blivit den gruppen som hamnat utanför.  
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Elias (1999) har delat upp samhället i tre olika zoner, varav de två första består av de som har 

bott där längst samt tillhör medel- och arbetar klassen, det vill säga svenskarna. Den tredje zonen 

däremot är det bostadsområde som hade funnits kortast tid och där bodde de som var från 

underklassen. Här bor alltså invandrarna. Den här zonen hade även ett sämre rykte än de andra. 

Det här kan vi dra kopplingar till dagens förorter och där det i vissa finns väldigt många 

invandrare och som ibland kan klassas som problemområden. Personerna som bor i zon tre eller i 

dagens förorter får inte riktigt ta del och vara med i processen om att sprida rykten, vilket enligt 

Dahlkwist (2007) bidrar till att de hamnar utanför och blir så kallade dom.  

 

Den etablerade gruppen det vill säga svenskarna har ett bättre socialt nätverk än outsiders med 

andra ord invandrarna, eftersom att det har bott där längre och i flera generationer, vilket leder 

till att de har haft längre tid på sig att skapa dessa nätverk. Om vi kopplar det till koden 

klasstillhörighet där invandrarna påstår att det inte finns något hopp för dem om deras egna 

föräldrar inte har ett eget företag. Här kan vi se att de vet att de inte kan komma ut på 

arbetsmarknaden om inte deras egna föräldrar har ett eget företag, av den orsaken att de påstår att 

eftersom att det är svenskarna som äger alla företag så ger dem inga jobb till invandrare. Där har 

vi koden ömsesidiga fördomar.  

 

Problemet här ligger i att de inte har ett brett nätverk. Att svenskar inte anställer några invandrare 

stämmer dock inte, men självklart har svenskarna det lättare att ta sig ut på arbetsmarknaden då 

dem har betydligt fler och bredare nätverk som kan hjälpa dem att få ett jobb. Anledningen till 

att svenskarna har ett bredare nätverk är just för att de bott här längre och i flera generationer, 

vilket gör att de haft möjligheten att skapa sig olika och många kontakter. Invandraren däremot 

som kommit hit senare måste börja från noll och skapa sig kontakter, vilket inte alltid blir lätt då 

man inte behärskar språket speciellt bra till en början. Allt tar tid för invandraren som först ska 

lära sig språket och sen ta sig ut på arbetsmarknaden och skapa nya kontakter. Elias tar upp det 

här om att svenskarna som är dem som bor i zon 1 och 2 har just bättre nätverk medan 

invandrarna som zon 3 består av har det svårare att skaffa sig dessa till en början när de precis 
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har kommit till Sverige.  

 

Under koden flyttningar framkommer det att folk i Malmö börjar flytta för att det har kommit 

mycket invandrare vilket har gjort att det har blivit en mindre trygg miljö att leva i. Det kan vi 

relatera till Elias (1999) olika zoner som han delat upp ett bostadsområde i. Det stället i Malmö 

som folk börjar flytta ifrån, blir den så kallade zon 3 där dem senast komna människorna bor, 

vilket blir invandrare. De som flyttar därifrån bosätter sig antagligen i zon 1 eller 2 där de känner 

sig mer trygga och passar in eftersom att de som bor där är av deras ”egna”, det vill säga inga 

invandrare.  

 

Att de svenska barnen har börjat bryta och tappa sitt språk låter inte fullt troligt då det är skolan 

och lärarens ansvar att föra en god utbildning enligt skolverkets plan och barn med invandrar 

bakgrund borde inte påverka deras språk samt är det endast under skoltid dessa barn måste 

umgås. Detta kan även vara anledningar som föräldrarna kommer upp med för att ha något att 

skylla på för att kunna flytta och bosätta sig någon annanstans med mindre invandrare. Det här 

med rykten sprider sig även väldigt snabbt, så om någon börjar prata om att deras barn blir 

påverkade negativt av att det är mycket invandrare på en viss skola, går ryktet runt och flera 

andra tar till sig av det och sprider det vidare. Det är vanligtvis så det fungerar enligt Elias (1999) 

i de olika zonerna. Man måste vara med och sprida de olika ryktena som går för att vara en del i 

gruppen eller samhället.	  

	  

7.1 Slutdiskussion 

Vi har funnit att media använder sig av tre olika strategier som vi valt att kalla dem när det gäller 

framställningen av invandrarkillen. En utav dessa strategier är direkt negativ eller 

diskriminerande mot invandrarkillen, vilket är när det skrivs om att invandrarna är dem som är 

överrepresenterade i alla olika brottskategorier. När det skrivs sådana negativa uttalanden i en 

artikel blir det lätt för läsaren att göra snabba bedömningar och generalisera invandrarkillen. 

Även Dahlkwist (2002) talar om detta fenomen där vi människor har en tendens att dra alla över 
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en kam. Människor är inte alltid kritiska till det som skrivs i media, utan de tror på det mesta som 

skrivs. Det är även anledningen till generaliseringarna som vi människor lätt gör utifrån vad vi 

läst och sett i olika tidningar och i media över huvudtaget.  

Medan den andra strategin tar fram både positiva och negativa faktorer kring brottslighet när de 

säger att det är dem svensk födda som begår flest brott, men trots det är invandrare 

överrepresenterade i statistiken. Dessa uttalanden är väldigt motsägelsefulla då man först skriver 

att de flesta brott begås av människor födda i Sverige, men snabbt därefter understryker att 

invandrare fortfarande är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Som läsare skulle vi lägga 

större vikt vid det sista uttalandet om invandrare då det oftast redan är antaget. Det gör att det 

första uttalandet angående svenskfödda snabbt glöms bort. Man vill inte skriva rakt ut att det är 

invandrare som begår flest brott, utan skriver det indirekt men på ett sätt att människor som 

tänker kritiskt direkt förstår vad media egentligen vill säga.  

Den tredje och sista strategin är varken negativ eller positiv utan där framställs faktorerna kring 

invandrarkillen som ett större samhällsproblem. Man tar upp det här med att när många 

invandrare kommer till Sverige väljer de att bosätta sig på samma ställe som flera andra, vilket 

gör att det samlas väldigt många invandrare på en och samma plats. De skapar ett eget litet 

”samhälle” i den förorten där de bosatt sig. Nackdelarna blir att de har svårare att anpassa sig och 

komma in i det nya samhället. I dessa uttalanden försöker man att förstå sig på invandrarkillen 

utifrån ett samhällsperspektiv och se bakomliggande skäl till en möjligtvis kriminell livsstil. Att 

invandare inte kommer ut i samhället och att ta sig ut på arbetsmarknaden inte blir lika lätt är ett 

faktum. Men det är även socioekonomiska faktorer som är bidragande till varför många 

invandrare bor där dem gör, alla har inte möjligheten till att flytta och skaffa bättre 

förutsättningar för sina barn eller sig själva. Det kan även vara en trygghet för en invandrare som 

precis kommit till Sverige att bosätta sig på en plats där det redan finns mycket invandrare, då 

flera av människorna kanske talar samma språk. Det finns många bekvämligheter för 

invandraren som gör att det är svårt att ta sig ifrån dessa platser senare i livet, när man kanske 

faktiskt har ekonomiska resurser till det.  
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Slutgiltigt har medias framställning av invandrarkillen på senare år förändrats något och är 

ambivalent. I jämförelse med exempelvis Brunes undersökning som går så långt bak som under 

70-talet så har en hel del förbättrats. Då var rent utsagt vissa uttalanden både rasistiska och 

grundande på flaska premisser, vilket de fortfarande kan tyckas vara men mycket mer diskret och 

dolda mellan raderna. Som blivande sociolog eller allmänt kritisk till media blir det lätt att se 

men för ett otränat öga kan det vara lätt att ta till sig allt som skrivs och göra generaliseringar 

utifrån det vilket är väldigt synd. Att leva i ett samhälle präglat av fördomar, stereotyper och 

kategoriseringar är inte nyttigt eller behagligt. Och eftersom media hyser en sådan stark makt 

över människors tänkande omedvetet och medvetet anser vi att de bär på ett stort ansvar som ska 

bäras med all försiktighet.  

 

Att inneha kraften att påverka människors tänkande om andra är extremt mäktigt men kan göra 

nytta men även skada om den makten kommer i fel händer. När rapport och nyheter går över till 

propaganda kan det få ödesdigra konsekvenser vilket vi sett genom historiens gång . Det var inte 

allt för längesedan förintelsen skedde där judar blev syndabocken för alla möjliga 

samhällsproblem och mördade i miljontals. Det är ett extremare exempel och tror människan 

utvecklats en hel del. Men det är fortfarande en skrämmande tanke hur lätt människan kan 

påverkas av yttre makter och grupptryck vilket måste påminnas oss om det kritiska tänkandet i 

allt vi läser. 
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Vidare forskning i detta ämne skulle kunna vara att man går djupare in och intervjuar 

invandrarkillar för att få en bättre inblick i hur de faktiskt upplever mediakonstruktionen av sig 

själva. Vi kan se i vissa artiklar att dem börjat ta åt sig av de som skrivs om dem, men man skulle 

vilja veta mer om hur de upplever att andra människor reagerar mot dem utifrån de fördomar 

som uppstår hos människor. Det skulle vara väldigt intressant. 
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